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GOEDE VAKMENSEN? 
ZE ZIJN BELANGRIJKER DAN OOIT!
Er is volop werk, het gaat goed in de bouw en onderhoud, 

maar het tekort aan goede vakmensen blijft de komende 

jaren oplopen. Als ondernemer kun je het verschil maken. 

Hoe? Door te investeren in je medewerkers. Bied ze perspec-

tief. Zorg ervoor dat ze graag voor je willen werken, ga met ze 

in gesprek over hun persoonlijke ontwikkeling en houd jezelf 

en je collega’s gezond aan de slag.

Savantis is er voor mensen en bedrijven die zich verder willen 

ontwikkelen en succesvol willen zijn. Want: Elk mens, zonder 

uitzondering, heeft het recht om met plezier naar zijn werk te 

gaan en elk bedrijf verdient vakbekwaam personeel dat het 

beste uit zichzelf haalt, elke dag opnieuw.  

Het team Training & Advies voert deze missie uit met grenze-

loze energie, decennialange ervaring, de kennis van morgen 

en – boven alles – oog voor jou. Samen met onze kennispart-

ners en trainers zijn wij in staat als spin in het web ontwikke-

lingen in de markt te signaleren en hierop in te spelen. 

TRAINEN MET SUBSIDIE?
Savantis heeft t/m oktober 2018 een trainingsaanbod 

waarbij tot wel 80% subsidie mogelijk is. Het gaat om 

trainingen op het gebied van Communicatie en  

management en Vaktechniek.
 

Je herkent de trainingen aan het label. Kijk voor meer infor-

matie en het actuele aanbod op www.savantis.nl/subsidies.

DE ONLINE  LEEROMGEVING 
VOOR  PROFESSIONALS
De leeromgeving Studeo was er al voor leerlingen.  

Goed nieuws! Ons paradepaardje op het gebied  

van online leren is nu ook beschikbaar voor het bedrijfsleven.

WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT STUDEO PRO?
•  Kennisbank: kennis 24/7 binnen handbereik in abonne-

mentsvorm

•  Maatwerk opleidingsprogramma’s – een leeromgeving 

voor je eigen bedrijf

•  Inzet voor trainingen – je haalt meer rendement uit een 

training

PROFESSIONALISEER 
VERDER

VIER TRAININGSCONCEPTEN

Open inschrijving – trainingen waarvoor je individueel 

kunt inschrijven, je vindt ze in deze brochure.

Bedrijfstrainingen – trainingen die we In Company 

organiseren binnen jouw bedrijf. Medewerkers zijn 

hierdoor weinig reistijd kwijt en de trainingen zijn voordeli-

ger, omdat er geen kosten voor locatie en catering doorbere-

kend worden. Je vindt het aanbod in deze brochure. 

Training on the job (Tjob) – Eén van onze trainers bege-

leidt jou individueel of met enkele collega’s tijdens je 

dagelijkse werk.

Maatwerktrainingen – Heb je een opleidingsbehoefte die 

niet direct in ons aanbod voorkomt? Ga eens in gesprek met 

een bedrijfsadviseur. Zij denken graag mee en zijn in staat de 

opleidingsbehoefte binnen jouw bedrijf te vertalen naar een 

concreet plan van aanpak. Neem contact op via 0182 64 11 11 

of training@savantis.nl

Of direct met jouw bedrijfsadviseur

Saskia (S.B.) Bakkenes

Adviseur bedrijven en trainingen 

06 53 85 32 73

s.bakkenes@savantis.nl 

Wilbert (W.F.C.M.) Teunissen

Adviseur bedrijven, trainer

06 15 83 01 31

w.teunissen@savantis.nl

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen

Wij denken graag
mee.

Geen verletkosten.

Ruime keus in 
trainingen.

Aangepast op jouw 
leervraag.

Hoog leerrendement.

Kleine groepen of 
één op één.

Training op
locatie.
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COMMUNICATIE, ORGAN ISATIE EN MANAGEMENT

NIEUW

EEN VERKORTE TRAINING PRAKTIJKOPLEIDER

Vraag naar onze Training on the job mogelijkheden
Ook voor intervisie, time management, acquisitie en 
HRM vraagstukken.

OPMETEN EN CALCULEREN IN DE PRAKTIJK

Inmeten, registreren nieuwbouw en bestaand werk
◆  voor- en nacalculatie  ◆  tijd en materiaal  ◆  offertes 
maken

Duur: 5 middag/avonden
Prijs p.p. open inschrijving: € 1.250,-

Geschikt voor startende calculatoren

KLANTGERICHT WERKEN VOOR UITVOEREND 
MEDEWERKERS

Klantstrategie  ◆  commerciële gesprekken  ◆  
onderhandelen en beïnvloeden  ◆  communicatie-
vaardigheden

Duur: 2 dagen 
Prijs p.p. open inschrijving: € 408,- 
Prijs p.p. In Company:  € 408,-

HEB JE EEN MEDEWERKER DIE WEL EEN BOOST 
KAN GEBRUIKEN? 

Savantis kan ook individuele medewerkers ondersteunen 
in hun loopbaan met coaching. Coaching kan zeer 
succesvol zijn bij medewerkers die een extra duwtje in 
hun rug nodig hebben om hun werk goed en met plezier 
te kunnen uitvoeren.

COACHEND LEIDERSCHAP VOORMAN/
TEAMLEIDER

Vanuit visie en waarden  ◆  bevorderen van zelf-
lerend en zelfsturen vermogen  ◆  feedback geven
◆  motiveren 

Duur: 3 dagen
Prijs p.p. open inschrijving: € 950,- 
Prijs p.p. In Company:  € 825,-

COACHEND LEIDERSCHAP & PROJECT-
MANAGEMENT VOOR PROJECTLEIDERS

Alles wat een allround projectleider nodig heeft om zijn
functie goed uit te voeren  ◆  projectorganisatie  ◆  finan-
ciën  ◆  aansturen en coachen  ◆  individu en teams

Duur: 5 dagen + intervisie momenten
Prijs p.p. open inschrijving: € 1.495,- 
Prijs p.p. In Company:  € 1.145,-

PRAKTIJKOPLEIDER

Instrueren en coachen  ◆  slecht nieuws gesprekken
◆  omgaan met onze nieuwe generatie jongeren 

Duur: 2 dagen
Prijs p.p. open inschrijving: € 499,- 

Met deze training voldoe je aan de criteria om erkend 
leerbedrijf te worden

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen

Of scan deze  QR code..

COMMUNICATIE
EN MANAGEMENT

VOOR ENKELE PERSONEN BIJ JOU IN HET BEDRIJF?

http://www.savantis.nl/trainingen/


Sinds 1972
partner voor

professionals 
in vastgoed-
onderhoud

RESULTAATGERICHT  SAMENWERKEN

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een methodiek 
van vastgoed onderhouden waarmee bedrijven de faal-
kosten bij renovatie en onderhoud aanzienlijk omlaag 
brengen. Het leidt aantoonbaar tot lagere onderhouds-
kosten en de opdracht gever krijgt de kwaliteit die vooraf 
is afgesproken. 

RGS-trainingen ondersteunen bedrijven bij het 
implemen teren van deze methode.

MASTERCLASS REGISSEREND VASTGOED-
ONDERHOUD

RGS-procesmodel  ◆  VGO-keurmerk  ◆  visievorming  
◆  organisatieontwikkeling  

Duur: 1 dag
Prijs p.p. open inschrijving: € 795,- 

 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR 
MIDDENKADER

Planontwikkeling  ◆  functioneel specificeren  ◆  plan-
uitwerking  ◆  onderhoudsmaatregelen en secenario's  
◆  opdrachtverstrekking en voorbereiding uitvoering  
◆  maatregelen en plan van aanpak  ◆  projectuitvoering 
en oplevering

Duur: 4 middag/avonden
Prijs p.p. open inschrijving: € 1.895,- 
Prijs p.p. In Company:  € 1.678,-

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR 
PROJECTUITVOERDERS

RGS-principe  ◆  procesbeheersing  ◆  kwaliteitsborging  
◆  opleveren  ◆  projectuitvoering  ◆  beheer

Duur: 2 dagen
Prijs p.p. open inschrijving: € 655,- 
Prijs p.p. In Company:  € 570,-

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR 
UITVOERENDEN

Projectuitvoering volgens RGS   ◆  werkwijze onder de 
loep  ◆  kwaliteitsbeheersing  ◆  inspectie en analyse  ◆  
communicatie  ◆  proactief handelen

Duur: 2 dagen
Prijs p.p. In Company:  € 585,-

VERDER PROFESSIONALISEREN OP HET GEBIED 
VAN RGS?

Dat kan natuurlijk het beste samen met je ketenpartners! 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga eens in gesprek 
met een van onze bedrijfsadviseurs.
Alvast een voorproefje? Bekijk de video op de website.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen

RESULTAATGERICHT 
SAMENW

ERKEN
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VAKTECHNIEK

INTERIEURONTWERP EN DESIGN

Klantgesprek  ◆  ontwerpfasen  ◆  zichtlijnen  ◆  lichtplan  
◆  styling

Duur: 1,5 dag
Prijs p.p. open inschrijving: € 499,- 
Prijs p.p. In Company:  € 419,-

KLEURENLEER EN KLEURADVISERING

Basiskennis  ◆  contrasten  ◆  kleuradvisering

Duur: 1 dag
Prijs p.p. In Company:  € 265,-

 DECORATIEVE TECHNIEKEN

Materialen en technieken  ◆  praktische vaardigheden 

Duur: 1 dag
Prijs p.p. open inschrijving: € 295,- 
Prijs p.p. In Company:  € 275,-

VERFSYSTEMEN EN ONDERGRONDEN

Basiskennis advisering schilderwerk  ◆  Samenstelling 
en eigenschappen verf  ◆  diverse ondergronden

Duur: 1 dag
Prijs p.p. open inschrijving € 345,- 
Prijs p.p. In Company:  € 299,-

Meer vaktechnische trainingen met
subsidie? Kijk op onze website voor het 
totaalaanbod. Je herkent deze trainingen 
aan het logo.

Savantis probeert het trainingsaanbod zo goed 
mogelijk aan te sluiten op jouw behoefte. 
Bekijk de website voor het meest actuele 
trainingsaanbod.

AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN

Omtrekspeling en gebreken  ◆  inbraakwerendheid   
◆  BRL- en NEN-normen  ◆  (her)plaatsen van draai-
ende delen  ◆  corrigeren omtrekspeling  ◆  tochtwering

Duur: 2 dagen
Prijs p.p. open inschrijving: € 499,- 
Prijs p.p. In Company:  € 419,-

VERFSPUITTECHNIEKEN

Airless/ Aircoat / HVLP  ◆  voorbereiden werkzaamheden  
◆  spuittechnieken  ◆  eerstelijns onderhoud spuit-
apparatuur 

Duur: 1 dag
Prijs p.p. open inschrijving: € 375,-

AANBOD ‘TRAINING ON THE JOB’
Houtrenovatie  ◆  Glaszetten  ◆  Behangen  ◆  Kitten  
◆  Verfspuittechnieken  ◆  Duurzaam en verantwoord 
schilderen  ◆  Basistechniek stukadoren  ◆  eenvoudige 
timmerwerkzaamheden  ◆  Kunststof vloeren  ◆  en nog 
veel meer…

Kijk op www.savantis.nl/trainingen

VAKTECHNIEK

http://www.savantis.nl/trainingen/


De opleidingen metaalconservering vallen onder het 
Opleidings Programma Metaalconservering (OPM). Het 
OPM is ontwikkeld in samenspraak met het samenwer-
kingsverband van opdrachtgevers (OGOS) en werkgevers 
uit de branche. Met als doel vakbekwaamheid op een 
hoog niveau te verkrijgen en garanderen.

De levensduur van stalen objecten – zoals bruggen, 
waterkeringen, sluizen en offshore platforms, schepen, 
gasleidingen en de railinfrastructuur – is sterk afhanke-
lijk van de kwaliteit van de conservering. Goed opgeleide 
medewerkers zorgen ervoor dat deze objecten, die van 
groot belang zijn voor de economie, mobiliteit en leefom-
geving, in stand worden gehouden.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen
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METAALCONSERVERING
BASIS CONSERVEERDER 2-DAAGSE
Opleiding volgens Opleidings Programma Metaal-
conservering (OPM)  ◆  praktijk  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 1.295,-

VERDIEPING CONSERVEERDER
Opleiding volgens Opleidings Programma 
Metaalconservering (OPM)  ◆  theorie  ◆  examen
Duur: 1 dag
Prijs p.p. In Company:  € 440,-

BASIS SPUITER 1 DAG
Opleiding volgens Opleidings Programma Metaal-
conservering (OPM)  ◆  praktijk  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 1.178,-

VERDIEPING SPUITER 1 DAG
Opleiding volgens Opleidings Programma Metaal-
conservering (OPM)  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 440,-

BASIS STRALER 2-DAAGSE
Opleiding volgens Opleidings Programma Metaal-
conservering (OPM)  ◆  praktijk  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 1.295,-

VERDIEPING STRALER 1 DAG
Opleiding volgens Opleidings Programma Metaal-
conservering (OPM)  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 440,-

METAALSPUITER 2-DAAGSE
ISO14918 / ANSI/AWS c2.16  ◆  certificeringstraject  
◆  apparatuur  ◆  VGM  ◆  praktijk  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 1.249,-

METAALSPUITER 5-DAAGSE
ISO14918 / ANSI/AWS c2.16  ◆  certificeringstraject
◆  apparatuur  ◆  VGM  ◆  praktijk  ◆  theorie  ◆  examen
Prijs p.p. In Company:  € 1.925,-

METAAL-
CONSERVERING

http://www.savantis.nl/trainingen/
http://www.savantis.nl/trainingen/


VEILIGHEID &  GEZONDHEID

VCA-basisveiligheid en VCA-VOL

Alle onderwerpen m.b.t. veilig en verantwoord werken 
worden branchegekleurd getraind.  ◆  5 proefexamens  
◆  slagingspercentage 91%  ◆  waardering 8,1 (124 
personen) 
 
Duur: 1 dag met aansluitend het examen
Prijs p.p. open inschrijving: € 245,- 
Prijs p.p. In Company:  € 199,-

VCA training volgen buiten werktijd? Dat kan! In overleg 
organiseren wij VCA-trainingen in twee avonden of op 
zaterdag. Meer informatie? Neem contact op.

BEDRIJFSHULPVERLENING BASIS EN HERHALING

Combinatie basis en herhaling mogelijk  ◆  met 
e-learning  ◆  bedrijfsspecifieke cases  ◆  met LOTUS

Duur basis: 1 dag
Duur basis + herhaling: 1 dag
Duur herhaling: halve dag

Prijs BASIS p.p. In Company: € 219,- 
Prijs BASIS + HERHALING p.p. In Company v.a: € 184,-
Prijs HERHALING p.p. In Company: € 149,- 

VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

Aantoonbaar opgeleid  ◆  theorie en praktijk  ◆  diverse 
hoogwerkers  ◆  3A en 3B examinering
 
Prijs p.p. In Company vanaf 8 personen:  € 320,- 
Prijs p.p. In Company vanaf 12 personen:  € 299,-
Prijs p.p. In Company vanaf 16 personen:  € 279,-

Training conform SOG op aanvraag 

NEK- EN SCHOUDERKLACHTEN

Gezond en fit aan het werk blijven

Duur: 1 dag
Prijs p.p. In Company:  € 219,-

TIL- EN WERKTECHNIEK

Gezond en fit aan het werk blijven

Duur: 1 dag
Prijs p.p. In Company:  €219,-

VERANTWOORD ONDERHOUD AAN 
ASBESTHOUDENDE ONDERGRONDEN

Inzicht in risico’s  ◆  verantwoord werken  ◆  asbest en 
toepassingen herkennen  ◆  regelgeving  ◆  omgaan 
met asbesthoudende ondergronden.

Duur: 1 dag
Prijs p.p. In Company:  € 249,-

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen

VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID
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OP MAAT VOOR JOUW ONDERWERP
Je kunt kiezen uit een van de modules die wij beschikbaar 
hebben, of zelf een relevant onderwerp uitkiezen. Wij 
maken vervolgens iedere PUBQUIZ Toolboxmeeting op 
maat voor jouw organisatie en medewerkers. Het enige 
dat we jou vragen om te doen is te zorgen voor een goede 
locatie, de catering en een leuke prijs voor het winnende 
team, wij zorgen voor de rest.

VANAF CA. 20 MEDEWERKERS
De PUBQUIZ Toolboxmeeting is geschikt voor bedrijven 
met een grootte van zo’n 20 tot 100 medewerkers. 
Gun jij jouw medewerkers ook een leuke en leerzame 
ervaring? Ga naar pubquiztoolboxmeeting.nl of bel 
0182 - 64 11 11.
Wij lichten de mogelijkheden graag persoonlijk toe.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN?
www.savantis.nl/trainingen

De PUBQUIZ Toolboxmeeting: een uniek concept! Ben jij 
op zoek naar een toolboxmeeting die niet saai is, maar 
waarbij de vonk wel overspringt? Savantis heeft een 
manier gevonden om informatie over Veilig en Gezond 
werken op een ludieke en interactieve wijze over te bren-
gen op jouw medewerkers: de PUBQUIZ Toolboxmeeting.

DE KRACHT
Het wedstrijdelement, de ervaren quizmaster en de 
inhoudsdeskundige zorgen voor een onderhoudende 
en gezellige toolboxmeeting waarbij een serieus 
onderwerp op een leuke manier wordt gepresenteerd, 
waardoor het onderwerp veel beter blijft hangen bij 
jouw medewerkers! 

De toolboxmeeting waar de vonk  WEL overspringt...

De ludieke toolboxmeeting die  WEL uitdaagt?

De toolboxmeeting waar je  WEL graag je tanden in zet!

http://pubquiztoolboxmeeting.nl/
http://www.savantis.nl/trainingen/
http://www.savantis.nl/trainingen/


VRAGEN?
WIJ DENKEN GRAAG MEE!

HET TEAM TRAINING & ADVIES

SASKIA BAKKENES
Adviseur bedrijven en trainingen

s.bakkenes@savantis.nl

06-53 85 32 73 

WILBERT TEUNISSEN
Adviseur bedrijven, trainer

w.teunissen@savantis.nl

06-15 83 01 31 

JOLANDA KIVITS
Hoofd Training & Advies

j.kivits@savantis.nl

06-31 62 29 80

PETRA DEGENHARDT
Medewerker Training & Advies

p.degenhardt@savantis.nl

088-080 88 30

SABETTE VAN DER KLOOSTER
Medewerker Training & Advies

s.vanderklooster@savantis.nl

088-080 88 77

Vormgeving:

Gaertner grafisch werk, Tiel

Bezoekadres:

Limaweg 25, 2743 CB Waddinxveen

Correspondentieadres:

Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen

Telefoon: 0182 - 64 11 11

E-mail: training@savantis.nl 

www.savantis.nl

VOLG  ONS
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